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Wouter Sipma (rechts), de secondant van Roel Boomstra, geeft een interview aan de NOS.
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Wereldkampioen
Alexander Schwarzman was zaterdag nauwelijks bekomen van zijn
blunder van een dag eerder, terwijl
na een slopende week ook bij Roel
Boomstra pijp leeg was.
EINDHOVEN

En dus kabbelde de negende matchpartij om de wereldtitel dammen
vredig naar remise. Na een vrije zondag zijn er vanaf vandaag nog drie
partijen te gaan, waarbij Boomstra
met 2-0 leidt en op matchpoint
staat.
De toeschouwers op de dagelijkse
livestream hoopten een furieus aanvallende Schwarzman te zien, die
zijn blunder uit de achtste partij
goed zou willen maken. Dat gebeurde niet. De wereldkampioen hield
met zwart vast aan het degelijke
openingsschema uit twee eerdere
partijen. Beide spelers zochten naar
subtiele afwijkingen.
Na achttien zetten was voor de
kenners echter wel duidelijk dat de
kans op een beslissing bijzonder
klein zou zijn. Schwarzman controleerde beide vleugels en hoopte wellicht dat Boomstra het centrum zou
bezetten, waarna hij een omtrekkende beweging zou kunnen maken.
Voor de Groninger is er met twee
zeges op zak echter geen reden zich

in een wespennest te steken. Met solide zetten hield hij de stand perfect
in evenwicht en Schwarzman restte
een tijdelijke terugtocht. Plichtmatig maakten de grootmeesters de
minimaal voorgeschreven veertig
zetten vol en tekenden na drie uur
speeltijd de vrede.
Na afloop toonde Schwarzman de
kijkers nog enkele interessante mogelijkheden. Ook ging hij in op de
blunder die hij vrijdag maakte. Hij
beklaagde zich over herrie naast zijn
hotelkamer, waardoor hij al twee
nachten slecht had geslapen. De vermoeidheid had hem parten gespeeld.
Goed mogelijk natuurlijk dat
Schwarzman daardoor minder alert
was, maar het blijft een raadsel
waarom een speler van wereldklasse
zelfs ná zijn mispeer (te vergelijken
met een doelpoging van Messi die
bij de cornervlag belandt) zijn blunder niet meteen doorhad. Niettemin
maakte de Rus een montere indruk
en liet zijn fans duidelijk merken dat
hij de moed nog niet heeft verloren.
Boomstra liet het commentaar dit
keer over aan zijn twee vertrouwe-

‘Het is
Schwarzman niet
gelukt Roel uit
balans te brengen’

lingen, met wie hij behalve dammen
kan lezen en schrijven. Volgens secondant Wouter Sipma gaat het gewoon goed. ,,Roel heeft zijn eigen
plan en het is Schwarzman niet gelukt hem uit balans te brengen, afgezien van de kans die hij in de derde
partij kreeg. Het wordt een hele klus
om voor de derde maal te winnen,
maar het sterkt ons dat die opgave
voor Schwarzman met drie te winnen partijen nóg lastiger is. We gaan
zien wat hij de komende dagen nog
gaat proberen. Wij zijn er klaar
voor.”
Ook de voor deze klus speciaal
van stal gehaalde ex-bondscoach
Rob Clerc heeft het volste vertrouwen in zijn 28-jarige ‘pupil’, die hij al
zo’n twaalf jaar terzijde staat. ,,Over
team Boomstra kan ik opmerken dat
de samenstelling exact hetzelfde is
als bij de WK-matches van Roel tegen Groenendijk in 2016 en tegen
Schwarzman begin 2019. En hoe die
tweekampen zijn afgelopen, weten
we. Het zou wel uniek zijn als Roel in
drie WK-matches zelfs geen partij
verliest. Voorlopig is de stand 9-0.’’
Met Roel Boomstra op matchpoint volgt vandaag de tiende partij.
Als de match na twaalf duels nog
niet beslist is, wordt donderdag een
beslissende tiebreak gespeeld. De
match op de High Tech Campus in
Eindhoven is dagelijks vanaf 11.00
uur
live
te
volgen
op
worldtitlematchdraughts.com

